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Fylkesmannen mottok arbeidsgrupperapporten den 26.06.2008.

Rapporten om Felles IKT-arkitektur for offentlig sektor synes god og er et godt utgangspunkt
for det videre arbeidet med en felles IKT-arkitektur. Fylkesmannen har imidlertid rlc ,en
generelle kommentarer til høringen.

Rapporten adresserer bare i begrenset grad organisasjonen og mekanismene som er i iødvendig
for å utvikle og forvalte en felles arkitektur for offentlig sektor. Å utvikle en helhet li g
arkitektur for en såpass sammensatt gruppe som hele offentlig sektor er krevende, og;
nytteverdien vil naturlig nok være sterkt avhengig av at det arkitekturproduktet som til enhver
tid leveres holder høy kvalitet. Samtidig vil det være nødvendig med ganske sterke
mekanismer for å sikre at en felles arkitektur etterleves, og at de største offentlige Ik;T-
prosjektene innpasses i den felles arkitekturen. Etterlevelse eller innpassing i felles arkitektur
må trolig være et krav i forbindelse med sentral finansiering.

Høringen synes å fokusere på offentlige tjenester for publikum. Det er i liten grad fokusert på
offentlig til offentlig (sektorovergripende) samhandling, for eksempel innen område: krise- og
krigshåndtering. Dette vurderes å være en stor svakhet da samarbeid og samhandling under
krisesituasjoner på tvers av departementer og etater vil kunne være utslagsgivende fi  r å kunne
ha kontroll og oppnå tilfredsstillende resultater. Det finnes i dag en rekke IKT syster rier innen
det offentlige som er sektorspesifikke. Av disse kan nevnes Forsvarets systemer, Politiets
systemer og helsesektorens systemer. En felles IKT arkitektur må ivareta behovet se m statlige
sektorer har for gjensidig informasjon. Fylkesmannens samordningsansvar ved kriser og
katastrofer tilsier at det er behov for informasjon fra flere statlige sektorer for å effeltivt
kunne ivareta samordning.

En felles IKT arkitektur vil kunne fordre tilgang til - og distubisjon av - systemer nid
sikkerhetsgradering i henhold til sikkerhetsloven, og de krav til blant annet krypteriir g som
ligger til grunn for dette. En felles IKT arkitekur for offentlig sektor vil i tillegg bli U ærer for
store mengder med sensitiv informasjon, og behovet for sikkerhet bør utredes nære:ii -re enn
det som høringen gir uttrykk for. Høringen sier blant annet lite om behovet for fysisl;
sikkerhet og kryptering.
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Det vil være behov for en arkitektur-organisasjon for å forvalte den statlige arkitekti iren, og
det vil være naturlig å bruke DIFI som organisatorisk oppheng for en slik organisasj Dn.
Organisasjonen vil i tillegg til å utvikle og forvalte en felles overordnet arkitektur, :måtte bidra
inn i enkeltprosjekter på et tidlig stadium, og kunne evaluere hvorvidt prosjekter er i
overensstemmelse med gjeldende arkitektur. For å kunne ha troverdighet i kjerneprc sessene
her, må trolig den permanente organisasjonen være på minimum 20 stillinger. Man. kan lett se
for seg en vesentlig større stab, dersom en større del av innholdet skal produseres iniln:ernt. Det
er viktig at det i det videre arbeidet tas stilling til omfanget av og oppgavene til dent .e
arkitekturorganisasjonen.

For å sikre en gjennomgående arkitektur,  er det en fordel å bygge på eksisterende caf Fentlige
arkitekturmiljøer,  og eventuelt vurdere alternative former for integrasjon med disse .  Her kan
det nevnes at Forsvaret har en sentralisert arkitekturavdeling på Jørstadmoen  på Li1I1thammer
som vil være en naturlig partner i et slikt samarbeid. Ved etablering av en
arkitekturorganisasjon  for offentlig  sektor,  bør samlokalisering med Forsvarets organisasjon
eller andre tilsvarende organisasjoner vurderes.  En samlokalisering vil være en  forde l for den
nyetablerte organisasjonen, og vil også bidra til å styrke de eksisterende miljøene.
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